NIEUW ASSORTIMENT SENSATION
DESIGN BREAK ZONDER AUTORIJBEWIJS*.

*Te rijden vanaf 16 jaar met AM-rijbewijs.

N°1 ZONDER AUTORIJBEWIJS*
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DESIGN
BREAK
CROSSLINE
AVONTURIER
IN ALLE
OPZICHTEN

PREMIUM

In de stad of op het platteland,
Crossline brengt u buiten
de gebaande paden.
Enthousiast om op weg te gaan,
gaat u het avontuur tegemoet.
Crossline is beschikbaar in
drie uitvoeringen en kan met
verschillende opties aan uw
wensen aangepast worden.

EVO
PACK

SYMBOOL VAN VRIJHEID EN DYNAMIEK.
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PIONIER
OP ELK
TERREIN
ONVERMOEIBARE
PA RT N E R
Crossline is de bedreven
break bij uitstek.
Behendig, praktisch, veelzijdig, het
combineert al uw wensen voor mobiliteit
en staat altijd tot uw dienst.

Crossline EVO

Crossline PREMIUM met opties.
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HET GEVOEL
VAN VRIJHEID

Crossline EVO

VRIJHEID
MET STIJL

De nieuwe « Horizon » achterlichten
verzekeren een elegante overgang tussen
de zijschermen en achterkant. De chromen
uitrusting geeft de Crossline Premium een
extra verfijnde uitstraling.

De Crossline heeft een krachtige,
sprekende stijl.
Het design geeft hem een sterke
persoonlijkheid. De aangepaste curven van
het nieuwe chassis maken deel uit van zijn
strakke lijnen en krachtige look.

De buitenspiegels zijn vergroot om het zicht
te optimaliseren en bij de Premium uitvoering
is een knipperlicht geïntegreerd voor een
betere zichtbaarheid bij mede weggebruikers.
De nieuwe 15’’ velgen, beschikbaar als optie
voor Premium, zijn zeer chic.

Crossline PACK
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HET BEWANDELEN
VAN DE WEG
DIE U WILT
NEMEN

KLAAR VOOR ACTIE
Flexibel, gebruiksvriendelijk en functioneel,
Crossline is uw dagelijkse partner. Het is de
ideale partner voor het vervoeren van goederen,
verkennen van de omgeving of gewoon cruisen.

CROSSLINE
IS EEN INTEGRAAL
DEEL VAN UW
MOBILITEIT.
Crossline PREMIUM
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COMFORTABEL EN
FUNCTIONEEL INTERIEUR

Crossline PREMIUM.

Het hoge dak zorgt voor extra comfort en geeft de
Crossline een ruimtelijke passagiersruimte.
De verhoogde instap en hoge wielen (15’’ velgen beschikbaar als optie), zijn
een uitnodiging om op avontuur te gaan.
Crossline is klaar om uw avontuurlijke instincten te volgen.

PUUR STIJL
Crossline presenteert een imposante
en royale uitstraling.
De ramen zijn geoptimaliseerd
voor een goed panoramisch zicht.
De hoeken en lijnen geven de
Crossline een gedurfde stijl.
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AIXAM
IMPACT
PROTECT !

DE BUMPERS
DE PRAKTISCHE
KANT

Ze vormen een integraal onderdeel
van het ontwerp, waarbij stijl en
praktijk worden gecombineerd.
Naast de formidabele effectiviteit van
het « impact protect », profiteert
het design break van een unieke
esthetische combinatie.

Crossline biedt een laadvolume geschikt
voor al uw dagelijkse activiteiten.

I N N O VAT I E
De voor- en achterbumper en
wielkasten (Premium) zijn versterkt
met sterke hoogwaardige « Impact
protect » materialen voor het
absorberen van kleine schokken
en een grotere robuustheid.

Crossline PREMIUM.
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DESIGN BREAK
MET
BAGAGERUIMTE

De bagageruimte is enorm. Deze
capaciteit biedt flexibiliteit
voor uw activiteiten, reizen
en vrijetijdsbestedingen.
Boodschappentassen, sportartikelen,
muziekinstrumenten, bagage,
gereedschap, enz. Alles kan worden
vervoerd en opgeslagen zoals u dat
wenst in deze uitzonderlijke ruimte.

1100
LITER

VOOR EENVOUDIG
VERVOER VAN BAGAGE

Een stijve hoedenplank die de bagageruimte
van een extra opslagniveau voorziet.
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SNELLE EN MAKKELIJKE BEDIENING
WELKOM AAN BOORD.
Het « ivorenlook » dashboard, in combinatie met
zwart, biedt een elegante stijl en atmosfeer.
Afhankelijk van uitvoering.

Het dashboard is een perfecte mix van ergonomisch en hoogwaardige kwaliteit van het gebruikte
materiaal. Het nieuwe zwarte leder-look stuur met chroomlook accenten geeft een moderne uitstraling.
Perfect ergonomisch, zijn platte onderkant maakt het u gemakkelijk in en uit de auto te stappen.
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GEÏNTEGREERDE
TECHNOLOGIE
MAKKELIJK
RIJDEN.
Technologische vooruitgang bevordert het
rijcomfort bij (dagelijks) gebruik.
De toegepaste uitrusting op het AIXAM
assortiment biedt ingenieuze en praktische
oplossingen tijdens het rijden.

VERSNELLINGSPOOK
Automaat, met « zeer soepele »
versnellingspook (D/N/R), schakelen
was nog nooit zo makkelijk.

Optie achteruitrijcamera, geïntegreerd in Easy Tablet en Multimedia-systeem.

Multimedia-systeem, als optie verkrijgbaar.

ACHTERUITRIJCAMERA
Wanneer u uw AIXAM in de achteruitversnelling
schakelt, ziet u op het scherm van het Easy Tablet of
Multimedia-systeem het gebied achter uw AIXAM.
Dit maakt het makkelijker obstakels te vermijden.
Bescherm de achterkant van uw AIXAM!

MULTIMEDIA-SYSTEEM « AIXAM CONNECT »
Het AIXAM Multimedia-systeem heeft een
intuïtieve interface met USB-poort, bluetooth TM ,
achteruitrijcamera, CD/DVD en een touch-screen…
Het werkt eenvoudig!*

* Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de voorwaarden en bediening.
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COMFORT :
VOEL U THUIS.

Het standaard interieur voor
de Premium uitvoering.

CROSSLINE
BIEDT EEN
RUIM EN
COMFORTABEL
INTERIEUR.
Met handige opbergmogelijkheden,
nauwkeurige afwerking en
toegankelijke ruimte, is het interieur
een welkome leefruimte.

De zijdelingse ventilatieopeningen (afhankelijk van uitvoering)
maken ontdooiing van de zijruiten mogelijk zodat u goed zicht hebt.
Slimme opbergvakken maken dat u spullen veilig kunt opbergen.
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rijd A

CROSSLINE :
3 MODELLEN
NAAR UW
WENS

CROSSLINE EVO

CROSSLINE PREMIUM

VRIJHEID
Crossline Pack biedt u betaalbare
vrijheid in een stoer 4x4 ontwerp.

PRAKTISCH
Crossline EVO onthult een origineel
en krachtig silhouet.

KOM IN BEWEGING
Crossline Premium is het topmodel
binnen het design Break.

Dashboard « aluminiumlook » standaard

Dashboard « Piano black » als optie

Dashboard « Ebbehoutlook » als optie

Marine blauw
metallic

Parelmoer
Wit

Zwarte kunstlederen bekleding
met stof; standaard

14’’ velgen als optie

Met het rijden in een AIXAM ben je
mobiel, onafhankelijk en verzekerd van
vrijheid.
Je mag in een AIXAM rijden vanaf 16
jaar met een AM-rijbewijs, welke te
behalen is via een rijschool.

Dashboard « Ivorenlook » standaard

Dashboard « Ebbehoutlook » als optie

Dashboard « aluminiumlook » als optie

Dashboard « Piano black » als optie

Parelmoer
Rood

Zilver
metallict

Titanium
metallic

Marine blauw
metallic

Parelmoer
Wit

Parelmoer
Rood

Tweekleurig « Zwart/Ivoren »
Standaard

Zilver
metallic

Titanium
metallic

Marine Blauw
metallic/
dak Zwart

Parelmoer
Wit/
dak Zwart

Zwarte kunstlederen bekleding
met stof; gecombineerde optie

Parelmoer
Rood/
dak Zwart

Zilver
metallic

Titanium
metallic

–

vrijheid voor jou en je
ouders

15’’ velgen als optie

Zwart
metallic

stelt u zich eens voor:

Tieners vanaf 16 jaar krijgen vrijheid
en kunnen zelf hun tijd indelen.
Tieners zijn beschermd, dragen een
gordel en doen verkeerservaring
op. Ouders hoeven niet meer voor
taxichauffeur te spelen.

Het AM-rijbewijs:

Type automotive sleutel
« Flip Key ». Centrale vergrendeling en ontgrendelen
achterklep.
Dashboard met LCD-scherm

Nieuwe stoffen bekleding;
standaard

–

RIJDEN
VANAF 16 JAAR !

Standaard hoedenplank

Dashboard standaard

–

jaar

–

–

C R O S S L I N E PA C K

––16 –

vanaf

–

EEN AANTAL
DETAILS

IX A M

Grote spiegels met
geïntegreerd knipperlicht
voor goede zichtbaarheid bij
uw mede weggebruikers.

Het AM-rijbewijs voor de brommobiel
bestaat uit een theorie- en
praktijkexamen. Het praktijkexamen
bestaat uit het goed uitvoeren van
bijzondere verrichtingen op
een verkeersluw terrein.
Informeer bij de plaatselijke AIXAMdealer naar een geschikte rijschool!
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E U R O 4 : E E N V O L G E N D E S TA P R I C H T I N G B E H O U D VA N D E A A R D E

VERMOGEN
50 % MEER VERMOGEN (6 kW)

EURO 4
Aanpassing naar de EURO 4
eisen helpt het terugdringen
van voornamelijk CO2 emissie,
en daarnaast NOX emissie en
draagt daardoor meer effectief bij aan het behoud van de
aarde.

NIEUWE DYNAMO
50% KRACHTIGER
(12V60A)

A I X A M E N K U B O TA , B E I D E N A C T I E F
I N T E C H N O L O G I S C H E I N N O VAT I E ,
PRESENTEREN EEN NIEUWE MOTOR DIE
VOLDOET AAN DE EURO 4 NORMEN.

AIXAM EN KUBOTA, HISTORISCHE PARTNERS.
Met meer dan 250.000 gemonteerde Kubota motoren, heeft de samenwerking
een belangrijke nieuwe fase bereikt. Het ontwerp van deze nieuwe motor
sluit aan bij de nieuwe Europese anti-vervuiling normen.
Efficiënt en dynamischer, deze nieuwste
generatie motor geeft een nieuwe
dimensie aan het rijplezier.
Dankzij het toegenomen vermogen en
koppel, is rijden nog leuker geworden.
De belangrijkste karaktereigenschap van

FLEXIBEL

2 JAAR

GARANTIE

BETROUWBAAR
NOG STILLER

DE RADIATEUR EN DE
ELEKTRISCH AANGEDREVEN
VENTILATOR ZIJN VERPLAATST NAAR
DE VOORKANT. DE PRESTATIES VAN
DE VERWARMING EN DE BINNEN
TEMPERATUUR
ZIJN GEOPTIMALISEERD VOOR
EEN HOGER COMFORT.

–

SOUND-PROOFED
MOBILITEIT
AIXAM DRAAGT
BIJ AAN UW
RIJCOMFORT.

Kubota motoren is zijn betrouwbaarheid
in alle omstandigheden.
Op Premium modellen, GTO en
GTi is de motor omhuld door een
hoogwaardige motorgeluidsisolatie die
een groter akoestisch comfort biedt.

MINIMAAL MOTORGELUID, GEWAARDEERDE RUST.

GELUIDSCOMFORT EN EFFICIËNT RIJDEN

De montage van de uitrusting, de materiaalkeuze,
de geluidsisolatie passagiersruimte en de
motorgeluidsisolatie maken dat de geluidsdruk is
gecontroleerd en daardoor het rijcomfort verhoogt.

De hoge kwaliteit geluidsisolatie onder de motorkap*
in combinatie met de elektrisch gecontroleerde
radiateur en ventilator dragen bij aan een
beduidende afname van het totale geluidsniveau.
*type geluidsisolatie afhankelijk van uitvoering
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M A AT R E G E L E N
ACTIEVE VEILIGHEID

–

De veiligheid van de inzittenden van de
AIXAM is van het allergrootste belang.
Het engineering team van de marktleider
in autorijbewijsvrije* voertuigen volgt
zeer strikte regels. Met een uitgebreid
technisch ontwerp en de keuze van hightech onderdelen en apparatuur afkomstig
van grote automotive leveranciers, heeft
AIXAM een brede veiligheidsdimensie
geïntegreerd in het productieproces.
*te berijden met AM-rijbewijs

1e AM-RIJBEWIJS*
FABRIKANT DIE
HAAR VOERTUIGEN
HEEFT ONDERWORPEN AAN
CRASH-TESTS.

Deze omvatten alle innovaties en apparatuur in uw AIXAM die u in staat stellen
gevaar te vermijden en het maken van manoeuvres tijdens het rijden.

VEILIGHEID
IS PRIORITEIT.
ONTWORPEN
MET U IN
GEDACHTEN.

AIXAM,

NIEUW:

Parallel ruitenwisser die een groter deel van de raam wist en daardoor het zicht van
zowel de bestuurder als bijrijder verbetert. De arm is langer en de beweging accurater.
Lijn van parallel ruitenwisser

NIEUW:

Grote spiegels met geïntegreerd
knipperlicht.
(afhankelijk van model).

De LED-verlichting en een 3e
remlicht, verzekerd u dat u goed
zichtbaar bent tijdens het rijden.

De achteruitrijcamera op de
tablets (optie) wordt geactiveerd
door het inschakelen van de
achteruitversnelling.

Het ABS-systeem reguleert de
remkracht om een continue
sturende balans te garanderen.

Lijn van oude ruitenwisser

GOED ZIEN EN GEZIEN
WORDEN.
Al de ramen en verlichting bieden
een goed en veilig algemeen
overzicht van de weg en verzekeren
u dat u zichtbaar bent temidden van
het verkeer.

GOEDE ZITPOSITIE
OM GOED TE KUNNEN
RIJDEN.
Het comfort en de geluidsisolatie
van uw AIXAM helpt u zich te
concentreren tijdens het rijden.
De uitrusting is ontworpen
voor efficiënte bediening en de
achteruitrijcamera (optie) maakt
manoeuvreren makkelijker.
Tot slot, de opbergvakken
zorgen ervoor dat uw bagage
geen projectielen worden.

ACTIEVE VEILIGHEID EN STILTE.
Acceleratie, remmen, keren... dankzij de ABS
(optie) wordt de actieve controle van het traject
gewaarborgd. ABS verhindert het blokkeren van
de wielen op het moment dat u plotseling voor
een obstakel moet remmen. U krijgt tijdens het
in werking treden van ABS de gelegeneheid
om het obstakel heen te manoeuvreren.
Regen, ijzel of sneeuw, blijf baas over uw
AIXAM onder alle weersomstandigheden.

CHASSIS

+

CARROSSERIE
=
MAXIMALE
BESCHERMING

GETEST ZONDER COMPROMISSEN
Alle AIXAM modellen ondergaan stabiliteitstesten (ISO): onder andere chicane, elandtest en slalom. Alle testen bij een maximum
snelheid van 45 km/h zijn optimaal geslaagd.

WAAROM IS EEN CRASH-TEST
GESLAAGD?
Passagiersruimte intact zonder
noemenswaardige vervorming: geen
binnendringing, geen verwondingen en
u zit niet bekneld in uw voertuig.
De ruiten zijn niet gebroken: geen snijwonden of overige
verwondingen.
De veiligheidsriemen kunnen niet blokkeren: geen angst of
paniek om het voertuig te kunnen verlaten.
De portieren gaan niet open tijdens een ongeval: geen uitwerping.
De portierhandgrepen functioneren correct:
het portier opent gemakkelijk om het voertuig te kunnen verlaten.

M A AT R E G E L E N
PA S S I E V E V E I L I G H E I D
Dit is alle technologie die de ernst van een impact minimaliseert.

BESCHERMING VAN DE INZITTENDEN
Alle materialen en technologie zorgen voor optimale veiligheid.
De soepele thermogevormde carrosserie vangt lichte schokken op
en het chassis, geëxtrudeerd in een aluminium profiel met een
brede diameter, beschermt uw AIXAM tegen vervorming.
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AIXAM,
PUUR FRANS
UW AIXAM
IS GEBOUWD IN
FRANKRIJK, IN DE
REGIO AUVERGNE
RHONE-ALPES.

–

ECO-VERANTWOORDE MOBILITEIT

Het autorijbewijsvrije avontuur begon
in 1975 met het merk AROLA. Het merk
AIXAM, opgericht in 1983, is nooit gestopt
met innoveren. Dankzij onderzoek en
ontwikkeling, worden de modellen steeds
veiliger, comfortabeler en moderner.

A I X A M W E R K T N A A R E E N G L O B A L E A A N PA K
VAN DUUR ZAME ONTWIKKELING.

FRANSE PRODUCTIE
Gehecht aan zijn roots en Franse waarden,
heeft AIXAM twee fabrieken: in Aix-les
Bains en Chanas. Elk jaar worden hier
12.000 voertuigen geproduceerd op een
terrein van 8-hectare. De eisen van het
merk leiden AIXAM elke dag in het creëren
en verbeteren van uw mobiliteitsmiddel.

INDUSTRIËLE PAREL
Het personeel, opgeleid en gekwalificeerd,
produceert, assembleert en controleert alle
voertuigen die door heel Europa worden
geleverd. Beide productielocaties maken
gebruik van de nieuwste technologie, de
integratie van twee productlijnen met
geautomatiseerd lassen, schilderen,
thermovormen, machinaal vervaardigen
en assemblage. De tools hebben een
hoogwaardige technologische verdienste.

RECYCLING
AIXAM is actief betrokken bij het behoud van het
milieu door middel van recycling.
Het aantal gerecyclede voertuigen is circa
dankzij het gebruik
van herbruikbare en
recyclbare materialen.

100%

EEN MINDER VERVUILENDE MOTOR
De KUBOTA motor voldoet aan de Euro 4 normen,
in overeenstemming met de richtlijnen van de
Europese Unie voor het milieu.

EEN 100% ELEKTRISCH ASSORTIMENT,
DE NIEUWE VORM VAN MOBILITEIT.
e Aixam is een 100% elektrisch assortiment zonder
uitstoot van C0 2 in de atmosfeer.

0% 100%
geluidsoverlast

stilte

CONTROLE GELUIDSOVERLAST
AIXAM, bewust van het ongemak van geluidsoverlast, is vastbesloten het geluidsniveau te verminderen.
Een moter met verminderd motorgeluid of 100% stilte met e Aixam.
Hoogwaardige frontale koeling verhoogt de interieure en exterieure geluidsisolatie.
Het interieur is uitgerust met materialen die geluid absorberen.
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HET
AIXAM
NETWERK
GARANDEERT
MIJN VEILIGHEID
HET NETWERK
BEHOUD DE
KWALITEIT VAN
UW AIXAM.

AL DEZE AANDACHT
GARANDEERT LANGE
BETROUWBAARHEID.

ORIGINELE ONDERDELEN:
De fabrikant van AIXAM heeft een permanente
voorraad van onderdelen en is toegewijd
aan het beleveren van haar netwerk. Dit is
uitermate belangrijk om de deugdzaamheid en
duurzaamheid van uw AIXAM te garanderen.

AIXAM,
DE KRACHT VAN
HET NETWERK

SERVICE EN ONDERHOUDSPROGRAMMA:
AIXAM organiseert opleidingen voor alle
technici die werken bij officiële dealers.
Het AIXAM goedgekeurd netwerk wordt up-todate gehouden met de laatste informatie met
betrekking tot reparatie en onderhoud: kwaliteit,
tijdsbestek en prijzen zijn derhalve gegarandeerd.

IMITATIE ONDERDELEN:
EEN BEDREIGING VOOR DE VEILIGHEID!
Gebruik originele AIXAM onderdelen voor
uw AIXAM. Door het gebruik van originele
onderdelen bent u altijd verzekerd verzekerd
van garantie en de hoogste kwaliteit.
Het gebruik van imitatie onderdelen kan
schade toebrengen aan uw AIXAM.

NIET ERKEND DOOR AIXAM
Opgevoerde motoren.
De race voor prestaties is een
uiterst gevaarlijke houding.
De voertuigen van AIXAM zijn niet
gecertificeerd om hoge snelheden te
behalen. U bent verantwoordelijk en
de verzekeringsmaatschappij kan zich
tegen u keren. AIXAM en haar netwerk
accepteren deze aanpassingen niet.

HET NETWERK IS ER VOOR DE KWALITEIT VAN UW
AIXAM EN DERHALVE VOOR UW VEILIGHEID.
De rol van AIXAM dealers is om u te begeleiden door
het assortiment, om u te adviseren over beschikbare
services en er dagelijks voor u te zijn.
Al deze aandacht verzekerd u de betrouwbaarheid
en duurzaamheid van uw AIXAM.

SERVICE

GARANTIE EN
PECHSERVICE

AIXAM geeft 2 jaar
fabrieksgarantie,
ongeacht het aantal
afgelegde kilometers.
Bovendien krijgt u
gratis 3 jaar AIXAM
Pechservice.

SERVICE

Het AIXAM netwerk
heeft een goede
after-sales service.
De fabrikant heeft een
permanente voorraad
van reserveonderdelen
waardoor uw erkende
AIXAM-dealer u zo
snel mogelijk van
dienst kan zijn.

FINANCIERING EN
VERZEKERING

Uw erkende AIXAMdealer kan u informeren
over de financieringsmogelijkheden en heeft
diverse contacten
met bijvoorbeeld
verzekeringsmaatschappijen of
gespecialiseerde
aanpassingsbedrijven,
zodat voor elke
aanvraag de juiste keus
kan worden gemaakt.

AIXAM HEEFT
MEER DAN 30
ERKENDE DEALERS
IN NEDERLAND
VOOR VERKOOP EN
SERVICE.

–

WWW.AIXAM.NL

D E S I G N C O M PA C T

DESIGN COUPÉ

DESIGN BREAK

HET ASSORTIMENT
VAN AIXAM IS
ONTWORPEN
VOOR DAGELIJKS
GEBRUIK, MET
EEN DIESEL OF
ELEKTRISCHE
MOTOR.
Stap in de wereld van
AIXAM, met keuze
uit 3 comfortabele
en veilige designs.

UW ERKENDE AIXAM-DEALER

AIXAM MEGA Nederland BV
Importeur
Voor meer informatie
Bel gratis: 0800-249 26 28
of kijk op: www.aixam.nl

Blijf op de hoogte van alles
omtrent AIXAM!
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ONTDEK HET COMPLETE SENSATION
ASSORTIMENT BIJ UW AIXAM-DEALER

